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11. Manažérske zhrnutie: 
Na dnešnom stretnutí klubu členovia preberali tému „Využitie problémového vyučovania vo 

výchovno –vzdelávacom procese“. 

 

Kľúčové slová: problémové vyučovanie, metódy problémového vyučovania 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: 

a) Podstata problémového vyučovania. 

b) Metódy problémového vyučovania: 

-problémový výklad,  

-heuristická metóda,  

-výskumná metóda. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a témou stretnutia. 

Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Na stretnutí bola prednesená hlavná téma „Využitie problémového vyučovania vo výchovno –

vzdelávacom procese.“ Predseda klubu predniesol pripravené materiály týkajúce sa danej témy. 



Zadefinoval problémové vyučovanie ako protiklad tradičného vyučovania, pretože neposkytuje 

žiakom hotové vedomosti, ale ich stavia pred úlohy, pri riešení ktorých žiaci sami objavujú nové 

poznatky. Ako prvú metódu popísal metódu problémového výkladu, ktorú považuje za najvhodnejšiu 

pre začínajúcich študentov. Ak totiž chceme aby sa študenti naučili tvorivo myslieť, treba ich to najprv 

naučiť. Pomocou problémového výkladu učiteľ rozoberie danú problematiku od vytýčenia problému, 

cez stanovenie hypotéz a ich posudzovanie tak, aby študenti získali vzor tvorivého myslenia. Ďalej 

popísal heuristickú metódu, do ktorej zaradil napr. didaktické hry a výskumnú metódu, ktorá je určená 

skôr pre žiakov vyšších tried, pretože vyžaduje samostatnú prácu študentov na riešení problémov.   

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. V rámci diskusie členovia riešili 

možnosti využitia problémového vyučovania v jednotlivých prírodovedeckých predmetoch. Zhodli sa, 

že takýto typ vyučovania je pri týchto predmetoch priam žiaduci hlavne preto, aby sa žiaci naučili 

stavať na získaných vedomostiach a s pomocou kreatívneho myslenia riešiť zložitejšie problémy.  

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy o 

činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - 

„Environmentálna výchova a jej implementácia do medzipredmetových vzťahov v tematických 

celkoch jednotlivých predmetov“ a požiadal ich o prípravu k diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že problémové vyučovanie je veľmi dôležité z hľadiska rozvoja 

analytického a tvorivého myslenia študentov a zhodnotili, že je vhodné zadávať študentom aj 

komplexnejšie problémové úlohy, v rámci ktorých musia využívať poznatky z viacerých predmetov 

aby tak študenti lepšie pochopili ich vzťahy a nadväznosti. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 9.10.2020 

Trvanie stretnutia: od.16:00.hod do..19:00..hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. et Ing. Emil Szekera  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


